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TEXT: MIMMI HALVARSSON        FOTO: BOSSE HELLSTEN

Prolog: Kanske bra att veta, är att vi bor i en by norr om Borlänge bredvid den tungt trafikerade Rv 
70. Om vi ska åka till Falun så svänger vi av in på väg 293 som går från Rv 70 i Norr Amsberg 
(grannbyn) till Falun. Det är en ganska kurvig, men mycket trafikerad väg. Mycket tung trafik med 
många långtradare som går där dygnet runt. Trots att det är många fartbegränsningar med 40, 50, 60 
och max 80 km/h, är det inte många trafikanter som håller under 90. Inkl. långtradarna! 
Men, det går en cykelväg längs med hela 293:an från Falun ända fram till Ängesgårdarna. M.a.o 
nästan ända fram till Norr Amsberg.
Det jag inte skriver hela tiden är att lappar sätts upp precis överallt. Mina hundfiltar läggs ut med 
matskål bredvid överallt vartefter vi letar.
Jag nämner kanske bara en bråkdel av alla fantastiska människor som har varit ute, eller varit med 
på ett eller annat sätt och letat. Men ni ska veta att jag uppskattar er alla något så ofantligt mycket 
för era insatser under den här tiden och ni finns alltid i mitt minne. Jag kommer ihåg varenda sekund 
och vartenda litet steg och inte tala om alla känslor, under dess veckor. Men ska jag skriva ned allt så 
kommer det här att sluta i en ännu längre roman än vad denna blev. Så även om det är lite hål här 
och där i tiden så höll vi på dygnet runt och letade.

14 oktober förra året åkte jag bort 
på en liten weekendtur alldeles 
själv och skulle bara njuuuta.
 Hundarna var utplacerade hos 
”sina” respektive hundvakter, så 
även Wallie, i Falun.

VECKA 1, FREDAG 14 OKTOBER: 
Planet hade väl inte mer än landat 
då Meta hör av sig och berättar att 
Wallie hade öppnat ytterdörren 

någon gång under torsdagsnatten 
och gått ut. Bosse hade inte velat 
störa Wallie där han låg och sov 
på torsdag kvällen vid ytterdörren, 
så han lät dörren vara olåst. Det 
var var nu under fredagen som vår 
SMS-konversation började…..
 I början försökte jag övertyga 
Meta att han kommer tillbaka, och 
att hon inte behövde vara orolig. 
Men dagen gick och ingen Wallie. 

Maja (dottern) blev skjutsad av 
pappa hem till Meta på kvällen 
för att hjälpa till och vara ute och 
leta och ropa. Men inte ens henne 
hörde han.
 Lördagen kom och fler SMS. 
Wallie hade synts till på Ingarvet 
under dagen. Det är ett stort 
inhägnat industriområde i Falun, 
men där mycket folk är ute och 
går. En Johanna höll nästan på att 

Väg som Wallie ev. kan ha tagit.

Morbygden

Här bor vi!

Härifrån 
gick han!

Här hittades han!

Tälnbäcken Ängesgårdarna

GimsbärkeSifferbo

Borlänge

Aspeboda
Ljusdal

Kolar-
backen

Önsbäcks-
dammen

Ingarvet

JAG TÄNKTE ATT NI SKA FÅ FÖLJA MED 
PÅ ETT OFRIVILLIGT ÄVENTYR. 
PÅ ”WALLIES-WALK-ABOUT”. 
NI FÅR FÖRSÖKA HÄNGA MED 
PÅ KARTOR OCH MARKERINGAR.
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fånga in Wallie efter att ha stängt 
in honom i ett hörn, men han 
lyckades smita. Efter det blev det 
helt tyst efter honom. Meta börja-
de sätta upp små lappar med bild 
över hela området, och anmälde 
Wallie även till polisen. Ingenting. 
Söndagen samma sak, men det var 
nu väl utspritt bland alla Falubor. 
Nu började även Mattias och 
”Trassels” långa fem veckor av 
dygnet runt letande.
Söndag natt kommer jag hem 
från flygplatsen och slänger bara 
in bagaget och hämtar Maja och 
hundar för att påbörja mina abso-
lut längsta veckor i hela mitt liv.
Vi åker förstås 293:an till Falun. 
Klockan är runt 01 på natten. Vi 
närmar oss Falun i mörkret. Tänk 
om vi hade tittat oss omkring lite 
mer medan vi åkte! Och om vi då 
hade vetat att vi antagligen hade 
mött Wallie gåendes på cykelba-
nan mot Borlänge!!!!!
 Det hände mycket denna lör-
dag- och söndagnatt. Men kort, 
så höll vi till på Ingarvet och gick 
runt. Meta visade oss runt var 
Wallie har setts till. Vi träffade titt 
som tätt på de underbara Securitas-
killarna som kör runt i området 
hela nätterna. De hade superkoll. 
Bl.a hade de mött Wallie när han 
kom från den stora återvinnings-
stationen under  fredagnatt. ”Dum 
som jag var”, som den ena kil-
len sa, så klev han ur bilen och 
försökte locka på honom. Vi fick 
också reda på att sista gången man 
hade sett Wallie var vid Toyota 
lördag eftermiddag. Sedan hade 
han inte synts till. Toyota ligger 
längst ut på Ingarvet  mot 293:an, 
utan stängsel runt. Det var då jag 

förstod att Wallie 
kunde vara precis 
var som helst!
 Måndag förmid-
dag ringer Meta 
och berättar att 
en mamma till 
T idningsbudet 
såg Wallie på 
cykelvägen efter 
293:an, klockan 
03. I Morbygden! 
Ca 5 km från 
Falun mot 
Borlänge. 

 Nu blev det fart på oss! Hur 
långt har han då kommit? Var ska 
vi börja?
 Vi åkte till Smedsbo där Meta 
har sin sommarstuga och där 
Wallie har varit och haft roligt och 
badat etc. Parkerade, och sedan 
gick vi längs cykelbanan mot Falun 
och Morbygden. Jag släppte hund-
mat hela tiden vartefter vi gick, 
och hoppades att Wallie skulle 
känna både hundarna, mig och 
hundmaten. 
 För alla vi träffade berättade vi 
om Wallie. 
 Mattias och Trassel slöt upp 
och gick åt Borlängehållet istäl-
let. Inget napp. Eftersom vi inte 
visste hur långt Wallie kunde ha 
hunnit så körde vi bort en bil 
ända förbi Ängesgårdarna innan 
Norr Amsberg. Så gick vi….. och 
lade spår åt honom från Smedsbo 
hela vägen bort. För jag tänkte, 
att kommer han så långt som till 
Norr Amsberg, så hittar han sedan 

hem…..

 Vi fortsatte letandet. Åsa, 
Håkan med en höglöpande Pyret 
slöt upp. Vi höll till på vägen från 
Smedsbo mot Aspeboda/Ljusdal. 
Bosse och Boris dök också upp. En 
journalist från DalaDemokraten 
letade upp oss och vi kom med på 
både bild och text med en efter-
lysning även i den tidningen. Jag 
och hundarna gick, och gick och 
lade ut spår.
 Tisdag. Förmiddagen gick åt att 
sitta i telefon. Jag ”jagade” älgjä-
garna som höll till i skogarna mel-
lan Morbygden och Smedsbo så 
dom håller utkik, plus så dom inte 
tar fel och tror att Wallie är något 
annat…  Pia på Falu Kuriren lade 
ut efterlysning på sin blogg. Jag 
talade med Trafikupplysningen på 
radion så dom fick ut ett medde-
lande och varnade bilisterna efter 
293:an.
 Efter iakttagelser i Aspeboda 
runt golfbanan av Wallie, även 
gåendes uppåt Ljusdal går vi runt 
där hela dagen.  Anna kommer 
med Smilla och Sessan och knallar 
runt.
 Onsdagmorgon ringer en jägare 
från Ljusdal. Han tror att han 
har sett Wallie från sitt pass, i 
gryningen ute på åkrarna. Men 
han är inte hundra säker. Så vi 
fortsätter letandet i Aspeboda/
Ljusdalområdet.

 

INGARVET

TOYOTAÅTER-
VINNINGS-
STATIONEN

HÄR BÖRJAR ALLT!

OCH SEDAN UT PÅ 293:AN?

1.
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VECKA 2, FREDAG 21 OKTOBER: 
Fredag satte vi ut en viltfälla i 
Morbygden, som Meta ordnat fram 
från Jägarförbundet.
 Hela denna vecka åkte Meta dit 
på morgonen och kollade, och jag 
åkte dit och bytte mat efter jobbet. 
Inte ens en grävling fångade vi. 
Även om jag blev livrädd en kväll i 
mörkret då vi fångat en katt.
 Vi (vi = alla fantastiska män-
niskor som bara blev fler och fler) 
är ute och letar under veckan. Folk 
håller span när de ändå är ute och 
åker i området. Inget.
 Precis när jag var på hemväg 
ringde Polisen på onsdagkvällen att 
ett par killar hade fångat in Wallie 
i Aspeboda och att jag kunde åka 
dit och hämta honom! Efter att ha 
vänt bilen för att åka tillbaka hin-
ner Polisen ringa igen, och tala om 
att det var en Australian Sheperd 
de hade fångat….. IGEN!!!! Jag 
kan tala om att den hundens 
husse INTE är populär längre i 
Aspeboda.

 Söndagen samlades vi alla igen i 
Morbygden. Nu tänkte jag mig en 
riktig skallgångskedja. Så vi gick i 
rad från var sitt håll om Morbygden 
och gick igenom varenda buske, 
husgrund etc. etc. Och så möttes 
vi på ”mitten”. Jag var så säker på 
att Wallie på typiskt beardiesma-
nér låg och tryckte någonstans, 
utan att ge sig till känna. Tänk vad 
dessa Morbygdens-bor fick utstå. 
En massa människor rotandes i 
deras trädgårdar. Åsa och Håkan 
var förutseende och hade en liten 
grill med sig och bjöd på korv och 
bröd. Tänk vad trevligt vi ändå 
hade trots omständigheterna….  
 Och Meta lyckades gå vilse i 
skogarna….
 Det blev en lång dag utan 
resultat. Vi åkte hemöver igen vid 
mörkrets inbrott. INGENTING….

Resten av veckan gick jag bara 
omkring, helt utan mål. Hade ju 
inte en aning om var jag skulle 
leta.

Onsdagkväll ringer det igen. Från 
Kolarbacken i Morbygden. Igen! 
Ett par som var ute och gick 
med hunden på samma ställe 
som Tidningsbudet sett Wallie på 
cykelvägen. De såg honom i mörk-
ret i lampornas sken på andra sidan 
vägen! Wallie är precis på väg att 
springa över vägen mot dom, men 

det 
kom-

mer en 
långtradare 

i max 
fart, och han 

hinner 
precis vända ner till-
baka i diket utan att 
bli påkörd!  Paret 
som såg honom 
skyndade sig hem 
och ringer. Meta 
som ännu var kvar 
i området kör dit 
och är kanske 
endast tio minuter 
efter. Jag som var 
hemma och mata-
de hundarna och 
mig kom kanske 

en halvtimme efter. Frida (Metas 
hund) fick upp bakspåret direkt 
efter Wallie innan jag kom dit. 
Sedan höll vi till där hela natten, 
och gick, och gick. Lysandes i kol-
mörkret med starka strålkastare. 
Jag satt i bilen och körde fram och 
tillbaka med strålkastarna lysandes 

över fälten och skogen…. 
Framåt morgontimmarna 

åkte jag hem med dottern för 
att få iväg henne till skolan och 

mata hundarna. Meta och Frida 
fick uppleva en vacker soluppgång 
i Morbygden.
 Men detta kändes konstigt. 
Hade Wallie gått från Morbygden 
till Ljusdal, för att sedan gå till-
baka till Morbygden??? Jägaren i 
Ljusdal var ju inte säker på att det 
var Wallie. Samtidigt kan ju Wallie 
vara bra förvirrad vid det här laget. 
Men vi koncentrerade oss i alla fall 
på Morbygden, eftersom han ändå 
synts till där två gånger. Och mina 
hundar var som galna och gick på 
spår där.
 Torsdagkväll ringer en över-
lycklig man från golfbanan: ”Vi 
har fångat din hund!”  Vi pra-
tade virrigt om hur han såg ut, 
mannen lockade på honom med 
”Wallie” och han lyssnade.…. Så 
sa han att han hade ett rött hals-
band på sig…… Suck. Det var en 
Australian Sheperd som bor bred-
vid golfbanan som brukar vara ute 
och gå för sig själv. Fasiken, då har 
det antagligen varit den som alla 
hade sett i Aspeboda.
 Camilla publicerar ”Wallies 
efterlysningsgrupp” på facebook 
denna vecka.

MORBYGDEN

HÄR SÅGS WALLIE AV 
TIDNINGSBUDET

KOLARBACKEN

HÄR RIGGADE 
VI VILTFÄLLAN

      HÄR SÅGS 
   HAN NÄR 
HAN FÖRSÖKTE 
KORSA VÄGEN

2.

VECKA 3, FREDAG 28 OKTOBER: 
På fredagar i Radio Dalarna så har 
de ett program på förmiddagen 
”Sök & Finn”. Folk söker etfer saker 
dom vill köpa. Väldigt populärt 
program. 
 Världens snällaste Camilla (som 
startade Wallies facebook-grupp) 
ställer upp och börjar ringa slussen 
för att få med efterlysningen på 
Wallie. Hon ringer och ringer och 
ringer. Får till slut meddelandet att 
de inte tar med djurefterlysningar! 
Samtidigt på radion hör jag hur 
någon efterlyser en röd plasteka 
som slitigt sig på sjön Siljan, och nu 
är borta!!!
 Jag lovar, Radio Dalarna blev 
efter detta totalt ner-mailade från 
oss ”Wallie-letare” med stora kla-
gomål. Jag fick faktiskt ett svar från 
radion som bad om ursäkt…
 Här kan jag villigt erkänna att 
jag bröt ihop. Det kändes som det 
var det sista halmstrået att få folk 
att hålla utkik efter Wallie. Det 
hade gått alldeles för lång tid.
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Lördagen  koncentrerades till 
Camillas upprop, och MÅNGA 
fantastiska människor samlades 
utanför Aspeboda på morgonen. 
Vi spred ut oss på olika områden 
med hundar. Camilla och Anna 
hade ”kånkat” dit sina hästar med 
transport, och red runt. Ett fan-
tastiskt sätt att ta sig fram, fort 
går det och ser bra gör man från 
hästryggen. Lena med sina hundar 
kom ända från Vansbro, Kerstin 
från Hedemora och Carina från 
Sandviken!

När vi alla sitter och äter på lör-
dagkvällen efter en lång dag ute, 
SMS:ar Camilla ett meddelande. 
En tjej har skrivit på Wallies face-
book grupp att hon såg Wallie 
fredagmorgon kl 06: 
” Hej! Fick detta meddelande på 
FB för 10 min sen:
’Hej har precis sett efterlysningen av 
Wallie på facebook. Jag kan ha sett 
honom i går morse i Ängesgårdarna. 
Klockan var ca 6.00 och jag var 
själv ute med min hund då bilarna 
på väg 293 åkte blinkande och 
sakta. Jag stannade till och fick 
se ”något” komma springande och 
vända upp på min väg, en hund 
eller? Allt gick så fort och jag hann 
inte uppfatta mer än att hunden 
sprang upp för vägen och förmodli-
gen svängde mot Tälnbäcken.
Om jag bara hade sett detta tidi-
gare så jag förstått och kunde hört 
av mig. Hoppas innerligt att han 
är hittad. Han verkar ju vara på 
väg hem om han bor i Färjenäs. jag 
heter Christina XXX, finns på 070 
XXX’”
 Jag ringde denna Christina och 
efter att ha sett beskrivningen så 
är hon säker på att det var Wallie. 
Han kom från Norr Amsberg och 
alltså på väg tillbaka mot Falu-
hållet. Det var där jag första dagar-

na lade ut vårt spår 
eftervägen, men stan-
nade innan Amsberg. 
Hade han ändå gått på 
vårat spår? Men vänt 
om där jag hade stan-
nat? 
 Jag tröstade mig 
med att han i alla 
fall kanske ändå ätit 
upp maten jag spri-
dit ut efter mig vart 
efter. Märk att denna 
Christina bor alldeles vid vägen 
och hon har en busshållplats pre-
cis utanför tomtgränsen. Men hon 
hade inte sett den stora lappen 
som satt där på Wallie!
 Men vad överlycklig jag blev! 
Ett livstecken efter två veckors 
tystnad!
 Nu var det bara att byta 
område att leta i. Bosse var säker 
på att Wallie gått norrut från 
Ängesgårdarna upp genom skogen. 
Själv tyckte jag att varför skulle 
han gå på så krångliga ställen? 
Varför inte fortsätta följa vägen, 
och vara bland hus där det ändå 
var större chans att hitta något 
ätbart?
Då Wallie ändå verkade synas i 
gryning och skymning och verk-
ligen inte ville synas, så åkte jag 
ut varje kväll men höll mig i 
bilen och åkte runt och höll utkik. 
Sedan åkte jag hem och sov ett par 

timmar för att åka ut igen i 02-03-
tiden på morgonen innan jag åkte 
till jobbet. Medan jag sov på nat-
ten täckte Mattias upp den tiden 
och spanade från sin bil. Dagtid 
var alla andra ute och kikade runt 
från bilarna, eller som Anna och 
Camilla, från hästryggen.
 På tisdagmorgon ringer en 
man och berättar att även han 
sett Wallie på fredagmorgonen 
i Ängesgårdarna vid 03.30. Han 
höll på att köra på Wallie. Men 
han hade varit på väg till Halmstad 
och hade inte sett efterlysningen 
förrän han nu när kom hem….
 Återigen försöker jag få Tra-
fikupplysningen ta upp varningen 
på radion. Wallie befinner sig ju 
bevisligen på 293:an 
och utgör en fara 
både för sig själv 
och alla bilister. 
Men icke. Resten 
av veckan händer 
ingenting. 

DALÄLVEN

HÄR SES WALLIE 
KOMMA EFTER 
VÄGEN BLAND 
BILARNA OCH 
SVÄNGER UPP 
TILLBAKA MOT 
TÄLNBÄCKEN. ÄNGES-

GÅRDARNA

3.

VECKA 4, FREDAG 
4 NOVEMBER: 
Fredag igen. Jag börjar få panik. 
Övertalar en vän som kör långtrada-
re att ringa till Trafikupplysningen 
och varna om en hund på 293:an. 
Det är ju fredag eftermiddag och 
värsta trafiken. Då de kan spåra 
samtalen så gjorde han det när 
han befann sig på plats. Men de 
tog inte med det denna gången 
heller….

 Återigen alla samlade från 
Dalarnas alla hörn, för helgens 
stora spaning. 
 Vid det här laget börjar jag 
bli ganska trött på allas varningar 
om vargar. Och alla cyklister som 
såg vargar efter cykelbanan efter 
293:an. Här ser man vargar över-
allt. Och mer och mer börjar jag 
bli orolig för att någon jägare ser 
fel på Wallie och en varg. Så nya 
lappar görs och sätts upp efter 

vägen, på varenda 
lyktstolpe. Elakt? 
Ja, kanske det. 
Men jag ville 
inte få min hund 
skjuten och ned-
grävd i tron om 
att det var en varg. Då 
hade jag aldrig fått reda på vart 
Wallie hade tagit vägen om vi inte 
hade hittat honom igen. 

eller

WALLIE!
Är du säker på att det var en varg du såg? Det kan lika bra ha varit Wallie! Försvunnen bearded collie som håller tillhär efter väg 293 sedan 14 oktober.Väldigt skygg.Ser ni honom ring ägaren Mimmi 072 324 15 85. Snarast!!!!

Jag hoppades att dessa lappar skulle få upp ögonen på folk...
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VECKA 5, 
FREDAG 11 NOVEMBER:
Efter många påbackningar kom-
mer efterlysningen ut i pappers-
tidningarna. Äntligen! Nu måste 
väl någon snart se honom.
 En man ringer direkt på för-
middagen och berättar han tror 
att han mött en hund som såg ut 

som Wallie i tid-
ningen, på vägen 
mellan Tällberg 
och Rättvik.
 På fredag efter-
middag ringer en 
man från Sifferbo. 
Han berättar att 
han hade mött en 
hund med tjock 
päls samma mor-
gon klockan 04 
när han på väg 
till jobbet. Han 
gick på vägen från 
Sifferbo upp mot 
sjön Gimmen, 
mitt ute i svar-
taste skogen. Men 

mannen ringde inte förrän nu för 
han hade inte läst tidningen och 
sett efterlysningen innan han åkte 
på morgonen. Jag gick och funde-
rade på detta lite i bakhuvudet, 

men det kändes så fel att han skul-
le vara där uppe i urskogen……
Kerstin fixar som vanligt med kar-
ta  och spionpunkter på facebook. 
Planerad nattvak i bilarna runt 
Medväga, Brusala, Ängesgårdarna. 
Folk har prickat ut var de ska sitta 
hela natten och hålla span. 
I sista sekunden ändrar jag det!!!!
 Ett telefonsamtal fredag-
kväll från en ”säker källa”. En 
karl ringer mig i 20-tiden. Han 
har precis mött Wallie lunkandes 
på 293:an vid Önsbäcksdammen 
utanför Falun!!!!! Han hade stan-
nat bilen öppnat dörren och kallat 
på honom. Wallie hade stannat 
till och tittat på honom och sedan 
fortsatt åt Faluhållet. Mannen står 
mitt i en sväng och måste åka fram 
en bit innan han kan vända för att 
åka tillbaka för att se var Wallie 
tog vägen. Men då är han puts 
väck! Mannen åker hem och ringer 
mig direkt. Jag frågar hur Wallie 
ser ut, för vad ska han hela vägen 
tillbaka till Falun att göra? ”Jo, han 
var lurvig, grå och det syntes vad 
mager han var.” ”Mager?! Hur kan 
du se att han var mager genom all 
päls?” undrade jag. ”Jodå,” sa man-
nen, ”det syntes” och var helt säker 
på sin sak.  Jag kunde ju inte säga 
emot, för hur skulle jag veta hur 
Wallie såg ut efter snart 5 veckor 
utan mat och borstning.
 M.a.o är jag en halvtimme 
efter innan jag är där. Men Åsa 
och Håkan är i området och är 
där på några minuter, och ställer 
sig med bilen och spanar. Sedan 
går jag, Maja och hundarna hela 
natten utanför Falun i Korsarvet, 
Stångtjärn etc. Men inget….
Wallie kunde ju väl tänkas ha gått 
tillbaka till Falun efter att inte ha 
hittat hem. Kom liksom på att det 
var nog ganska bra ändå hemma 
hos Meta. Och mat fick man ju i 
alla fall. Tillbaka på ruta ett.
 Så Kerstin fixade med ny karta 
och spaningspunkter där folk skul-
le sitta och vaka hela natten. Och 
det gjorde dom! Tänk att alla 
offrade en lördagskväll/natt för att 
sitta och titta på……. Ingenting!
 All denna spaning kan ni följa 
ord för ord, minut för minut på 
Wallies facebook-grupp.
 I alla fall höll vi till i detta 
område och sökte hela helgen. 
I Korsarvet/Lilltorpet hittade jag 
en liten idyll, fäbodliknande, med 
olika djur, och där var jag ganska 

säker på att Wallie skulle finnas. 
Jag var säker på att han låg och 
gonade sig mellan ett par kor 
eller får, och idisslade. Varmt och 
skönt. Det skulle vara sååå typiskt 
Wallie.
 Här tillbringade jag även en 
natt i bilen, spanades, efter att 
för första gången tro på en klok 
gumma som pratat med en av 
de inblandade letarna. För hon 
berättade så precis och tydligt, att 
jag för en gång skull gick på det. 
Annars under dessa veckor hade 
jag helt slagit dövörat till för ”visa 
män” och ”kloka gummor”. Ville 
ju inte bli vilseledd utan gå på, vad 
i alla fall jag tyckte, logiken.
 Men helgen gick igen utan 
någon framgång. 
Och så måndag morgon och jobb 
igen.

I 14-tiden på måndagen den 13:e 
ringer Katarina. Majas klasskam-
rats mamma. Skolbusschauffören 
Maria hade precis ringt Katarina 
och berättat att hon och barnen i 
bussen just har följt Wallie hur han 
gått över en åker i Gimsbärke!!!!! 
Och dom är tvärsäkra på att det 
är Wallie. Det är ju Majas klass-
kamrater som sitter i bussen, så 
nu är jag helt säker på att de har 
sett rätt!!!!!
Jäklar, då hade ju mannen från 
Sifferbo som ringt på fredagen 
verkligen mött Wallie!!!!!!
Full fart från jobbet och snabbt 
hemåt innan det skulle bli mörkt. 
Hämta hundarna och vidare upp 
till Gimsbärke. Nu var jag unge-
fär en och en halvtimme efter 
honom!  Alla andra fick hålla sig i 

SJÖN GIMMEN

BILIST MÖTER 
WALLIE 
LÅNGT UPP 
I MÖRKASTE 
SKOGEN.
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MICKE OCH 
BABE GÅR 
PÅ WALLIES 
SPÅR DÄR 
SKOLBUSSEN 
FÖLJT 
HONOM.

JÄRNVÄGEN
RV 70

5.

28



?
TEMA:

FÖRSVUNNEN!

bilarna, och jag fick utpekat precis 
hur Wallie hade gått över åkrarna, 
så jag tog ut Babe och Micke 
för att följa spåret. Och de gick 
klockrent över åkrarna, genom en 
skogsdunge ut på andra sidan och 
upp på byvägen som de följde en 
bit. Sedan tog det slut. Vi försökte 
och försökte få upp spåret igen, 
men inget. Vi höll till resten av 
kvällen i Gimsbärke och gick och 
lyste över åkrarna. Jag gick uppåt 
mot sjön Gimmen i svarta nat-
ten. Mötte ett par damer från byn 
som satt och pratade i en bil och 
berättade för dem varför jag gick 
runt och smög. Och de blev så 
engagerade.
Senare ställer vi oss i bilarna, 
Mattias och jag, på varsin sida 
om där Wallie synts till vid skogs-
dungen. Vi hade två gatlyktors 
sken mellan oss att se något på. 
Jag hade lagt ut filt, och ställt dit 
mat i en plastburk. Sedan var det 
bara att vänta…. Timmarna gick, 
och som vanligt, ingenting. Tillslut 
fick jag bara lov att åka hem för 
att försöka ta mig till jobbet på 
morgonen.
 Jag hinner inte mer än hem 
till trappen så ringer Mattias som 
sitter kvar i bilen. Han var ganska 
säker på att han sett Wallie går 
förbi borta i lampskenet! Tillbaka 
fort som sjutton och ur med Babe 
att spåra…
 När Mattias såg Babe i lampske-
net så blir han säker på att det var 
Wallie han sett. Bara det att Babe 

fick inte upp någon som helst vitt-
ring denna gång.
 Tisdag förmiddag. Mattias pra-
tade med ett par som precis sett 
en långhårig, svart, stor hund ute 
på åkern i Duvnäs. På andra sidan 
riksvägen. Det är alltså på den 
sidan vi bor på! Åh herre gud. 
Hade han tagit sig förbi på stora 
vägen OCH järnvägen! Men i så 
fall är han inte långt hemifrån! Nu 
måste han hitta hem.
 Just då blev jag ganska lugn. 
Jag sa åt Maja att ta in hundarna 
och låta grinden stå öppen så att 
Wallie bara kunde gå in i lugn och 
ro. Jag förväntade mig nästan att 
möta Wallie i trädgården när jag 
kom hem. 
 Runt kl 19 ringer ett par från 
Sifferbo. De berättar att de under 
helgen trott att de hade ett får 
boendes i deras kompost!! Det var 
grått och ulligt. Frun hade lagt ut 
bröd till det på lördagen och på 
söndagen var brödet borta. Likaså 
på söndagen. Så idag hade hon 
berättat om det otroliga fåret för 
sin väninna, vilken var den ena av 
damerna jag pratat med i bilen på 
måndagskvällen. Väninnan talade 
då om för henne att det måste ha 
varit Wallie! 
 Vi åker dit med bild på Wallie, 
och hon ser genast att det är ju 
HAN som bott i komposten. Det 
är varmt och skönt bland löven och 
det syns hur han har bäddat ner sig 
i ett hörn, så vi förstår att han har 
tyckt att det har varit ett skyddat 

och skönt ställe att bo 
på. Jag lägger återigen 
ut en filt och ställer 
ut en skål med mat. 
Det äldre paret i huset 
skulle hålla utkik, men 
lovade att inte försöka 
ta kontakt med honom 
om han kom igen. 
Mattias, Kerstin och 
Bosse sitter samtidigt 
på span under kvällen/
natten i Gimsbärke 
och Solbacka under 
tisdag och onsdag.
 På onsdagmorgon 
ringer paret i Sifferbo 
och berättar att deras 
egen hund jagat iväg 
Wallie, och han hade 
sprungit ner mot järn-
vägen. Han hölls sig 
alltså kvar i området! 

Det var nu vi 
bestämde oss för en fälla igen. 
Meta lånade viltfällan igen och 
Bosse fixade fram en åtelkamera. 
När vi kommer dit visar det sig att 
han även har hoppat upp och ätit 
av fågelmaten! Fläsksvålen som 
har hängt uppe var borta! Nåja, 
allt blev riggat torsdagkväll. Nu 
var det bara att ligga lågt och 
vänta. Vi förväntade oss inte att 
han skulle visa sig igen på ett 
par dagar nu när vi varit där och 
stört.

Sifferboparet fastnar på bild när de ska 
rädda skatan ur fällan.

Vi riggar viltfällan och testar åtelkameran.

Avslöjad! Nalle fångad med återkameran samma dag som Wallie försvann! Fast någon annastans...

KOMPOSTEN
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36:e DYGNET, FREDAG 18 
NOVEMBERR: 
På fredagmorgon ringer Sifferbo-
paret igen. En skata hade fastnat i 
fällan och behövde riggas om! Jag 
ringer Bosse från jobbet och undrar 
om han har någon möjlighet att 
åka dit och göra det under dagen 
så att det var klart innan mörkrets 
inbrott.  Jodå, inga problem.
 Av någon anledning, så åker 
inte Bosse raka vägen till Sifferbo. 
Utan svänger av höger innan 
Gimsbärke för att åka upp genom 
byn. Samtidigt pratar han med 
Kerstin i telefon. Just då ser han en 
stor lufsande, tydligt tecknad bear-
dis ca 50 m på vänster sida. Bosse 
kör nästan av vägen och bryter 
samtalet med Kerstin och medde-
lar mig att han troligen har Wallie 
i sikte! Hur ska vi göra? Svårt läge! 
Jag är ca en timmes bilfärd ifrån. 
Vi surrar om hur? Släppa ut Boriz 
som får jaga ifatt honom? Nej! Vi 
beslutar att Bosse ”bara” ska hålla 
koll och följa med på avstånd, och 
hur och vart han rör sig.

 Bosse ser hur Wallie stryker 
omkring en hönsgård inne på en 
gård. En kvinna matar hönsen, och 
det är säkerligen det han vill åt 
(inte hönsen).
 Wallie försvinner ur sikte och 
Bosse går sakta in på gården och 
meddelar kvinnan som bor där 
varför han smyger omkring med en 
kikare runt halsen och prinskorvar 
i handen. Hon har själv hund och 
känner till historien med den bort-
sprungne Wallie och erbjuder sig 
att hålla koll på hönsgården och 
omgivande åkrar inifrån huset. 
 Ute har det börjat regna, under-
kylt regn och allt blir väldigt halt. 
Men jag har nog aldrig kört så 
fort någongång hem från jobbet. 
Jag har kontakt med Bosse flera 
gånger under resan. En granne hin-
ner ringa att han ser Wallie ute på 
åkrarna. En tjej hinner ringa som 
berättar att hon sett Wallie på 
den lilla byvägen på väg ned mot 
järnvägen. Tänk att dom hade mitt 
telefonnummer till hands!
 Hem och hämta hundarna först 

och sedan iväg till Gimsbärke. 
Mattias ansluter och Bosse och han 
står nu på vakt på var sin sida om 
själva gården och spanar långt ner 
efter åkerkanten.
 Bosse pekar ut hur Wallie rört 
sig, och jag tar ut hundarna och 
går en väg runt istället för direkt 
på där Wallie syntes sist. Det gick 
över en plöjd halvfrusen åker, och 
hundarna fick vittring direkt! I 
luften, inte efter marken, så då 
förstod jag att vad det än är så är 
det nära! När jag kommer 5 meter 
från den gräsbevuxna kanten på 
andra sidan åkern, reser sig Wallie 
ur gräset. Tittar på mig och går 
vidare. Micke formligen klev på 
honom! Jag ropar hans namn, men 
han går bara lite snabbare. Micke 
och Babe följer efter honom. Jag 
börjar gå fortare, medan jag försö-
ker med alla tricks att få kontakt. 
Tillslut skriker jag. ”STANNA!!!!” 
Allt för att få honom att vakna till. 
Det enda som händer är att Micke 
och Babe stannar. Och jag ser hur 
Wallie sakta men säkert försvinner 

Detta är första gången jag ser Wallie efter 5 veckor! 
Och Micke formligen kliver på honom!

GIMA 
SÅG

JÄRNVÄGEN

DALÄLVEN

HÖNSGÅRD

HÄR 
SLUTAR 
DET!!!!
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ur synfältet. Han går ner mot järn-
vägen och riksvägen…. Jag ringer 
Bosse och han kastar sig i bilen för 
att försöka genskjuta honom, och 
jag försöker förklara vart. Bosse 
åker för långt och vänder, och där! 
Där ser han Wallie gå ner i skogen 
igen. Bosse ställer ut en plastbutt 
mitt i vägen för att jag ska se vart 
han gick in.
 Min språngmarsch tillbaka över 
den plöjda halvfrusna åkern var 
som i en mardröm. Man springer 
och springer men kommer ing-
enstans. Det kändes som om jag 
aldrig skulle komma tillbaka till 
bilen.
 Men det gjorde jag, och åkte 
tillbaka för att hitta plastbutten. 
Efter många om och men hittade 
jag den, ur med hundarna igen, 
och in i skogen.
 Nu gick de på spår igen. Fram 
och tillbaka gick det, men de var 
absolut tvärsäkra. Det var den 
mest snåriga och risiga skog jag 
gått i. Gick knappt att ta sig fram.
Vi kommer fram till en sänka, och 
där tvekar hundarna lite. Men vi 
forstätter ner i sänkan. Där blir vi 
stående, hundarna vet inte riktigt 
åt vilket håll vi ska fortsätta.
 DÅ, då ser jag en skugga uppe 
på kanten längs sänkan. Han är 
där!!!! 
 Tankarna snurrade fort i mitt 
huvud. Nu ska jag inte göra om 
samma misstag och försöka prata 
med honom. Jag satte mig på 
ett omkullfallet träd, och börja-
de gosa, gulla och småprata med 
Micke och Babe, samtidigt som jag 
matade dem med skinka. I vitögat 
ser jag hur Wallie går efter kanten 
ovanför oss, försöker ta sig ner, 
men ångrar sig och vänder och går 
tillbaka. Vi fortsätter och gullar. 
Wallie går tillbaka till änden av 

sänkan, kanske 50 meter framför 
oss. Och där! Där kom han ner, 
och gick helt lugnt fram till oss! 
Han fick skinka direkt och Babe 
och Micke pussade på honom över 
hela ansiktet. Jag pratade inte med 
honom utan fortsatte att gulla 
med de andra två, samtidigt som 
jag matade honom med skinka. 
Då, efter några minuter, sa det 
klick! Och svansen började gå, och 
han buffade och stångade på mig, 
så som bara Wallie kan!
 Det var då jag ringde Bosse och 
skrek: JAG HAR WALLIE! 
 Jag sitter kvar och pustar lite, 
och skickar ett kort grupp-SMS till 
alla inblandade.
 Sedan går vi tillbaka till bilen 
och träffar Mattias och Bosse som 
också kommit dit. Wallie hälsar 
lite på sina ”räddare”, får lite godis-
bitar av Bosse, och så blir vi förstås 
fotade av storfotografen själv.
 Wallie är förvånansvärt pigg och 
verkar vara samma gamla coola 
hund. Han hoppar in i bilen och 
väntar på att få åka hem.
 Wallie är så hungrig, så hungrig 
när vi kommer hem. Och det rik-
tigt 

kliade i fingrarna att bara få stoppa 
i honom mat. Men han fick ta det 
lite lugnt och fick äta lite men 
många gånger om dagen i början. 
Även om han inte tyckte att det 
räckte! Han tog sig in i soppå-
sarna och vi kunde inte glömma 
någonting kvar framme. Men vad 
begär man av en som gått ned en 
tredjedel av sin vikt. Han vägde 
19 kg av sina vanliga 30! Och det 
var riktigt äckligt att ta i honom 
i början. T.o.m. huvudet var en 
dödskalle!
 Men förutom en utslagen fram-
tand var han fräsch i övrigt. Visst, 
tovig om benen, men inte på 
kroppen. Till och med tofsen på 
huvudet satt kvar!!!!

En syn jag aldrig kommer att glömma! 
Wallie ovanför oss, 
smygandes efter på kanten.

Till och med jag kan tänka mig att 
vara med på bild i detta ögonblick.

I fem veckor har vi haft strålande 
solsken, högtryck och tork, och 
inte en gnutta regn eller snö. 
Och så idag, underkylt regn, 
svinhalt till och med på grusvägen, 
och geggigt. Det kan man kalla 
”Vi hade i alla fall tur med vädret!”

Bilden är arrangerad.
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4 DECEMBER: RE-UNION!
Vi måste ju fira!
 Så 4 demeber träffades vi alla 
inblandade, och distriktsmedlem-
mar hemma hos oss!
 Jag kan inte nog visa min upp-
skattning och tacksamhet till alla 
(jag skriver det igen) fantastiska 
människor som har engagerat sig i 
Wallie.
 Men vi hade i alla fall lite glögg-
mingel med pepparkakor innan 
alla försvann ut i skogen med hun-
darna.

 När alla kom tillbaka lite små-
frusna och blöta gick vi in och åt 
köttfärspaj och sallad. Trångt hade 
vi, men trevligt.
 Förslag har inkommit från ett 
”speciellt” håll att vi måste införa 
en tradiition med ett årligt lopp 
och gå hela vägen som vi tror 
Wallie tog. ”Wallies-walk-about”. 
Vad säger ni 
om det, 
gott folk?!
 

30 människpr och 25 beardisar 
samlades, och alla fick de träffa 
Wallie, som de flesta inte sett förut 
utom på bild!

TACK TILL ER ALLA!

FOTO: BOSSE HELLSTEN, CHRISSIE OMSDOTTER OCH ANETTE BUSSMAN

Vi som var med! Men av någon anledning, saknar jag några på bilden fast de var med. 
Annika & Göran, Carina och Camilla kunde tyvärr inte komma.

Lite glöggmingel innan promenaden. 

Kan ni fatta att det är 4 december 

              p
å bilderna?

Epilog: 
Om någon undrar så här efteråt: 
Nej, jag skulle inte gjort något annorlunda 
ifall jag skulle få lov att göra om det.
Om ni har möjlighet, så gå in på facebook och titta igenom 
”Wallies grupp” som Camilla skapade. Där kan ni följa dag för dag, och till och med minut för minut i vårt letande.

Härliga Kerstin 
som inte bara var 
en hejare på att 
hålla alla under-
rättade på nätet, 
hade bakat 
Wallie-
pepparkakor 
i massor som 
hon hade med 
sig i flera 
burkar!

32




